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Resumo: Este artigo apresenta a análise de desempenho de um processo de produção 

de filmes plásticos de polipropileno biorientado, através do uso dos conceitos da 

confiabilidade. Devido à alta competitividade nesse setor, torna-se necessária a revisão 

dos meios de avaliação de desempenho desses processos. Para tanto, a metodologia 

utilizada consiste em obter os dados e formata-los de forma que viabilizem a aplicação 

das medidas da confiabilidade. Em seguida foram analisados indicadores como MTTR 

– mean time to repair –, MTBF – mean time between failure – e disponibilidade, em 

diversas condições de processamento. Através dessa análise, pode-se buscar por 

oportunidades de melhorias a fim de reduzir o consumo de matéria-prima, aumentar a 

eficiência do processo, aperfeiçoar parâmetros e desenvolver procedimentos 

operacionais.  

 

Palavras-chave: Confiabilidade, avaliação de desempenho, indústria petroquímica, 

BOPP. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O mercado de filmes de Polipropileno Biorientado, mais conhecido como BOPP, 

tem mostrado grande atratividade nos últimos anos. A evolução tecnológica é 

proporcional ao aumento do nível de exigência de clientes diretos, (indústrias de 

conversão, impressão e laminação) assim como dos consumidores finais. As exigências 

do mercado são filmes com características controladas, como bom nível de propriedades 

mecânicas, estabilidade dimensional e propriedades visuais. Para atender essas 

exigências, é necessário conhecer, entender e ter alternativas para a avaliação do 

desempenho do processo de fabricação dos mesmos (CARVALHO, 2008).  

A crescente concorrência no setor manufatureiro impõe a necessidade da 

redução de custos de produção. Para tanto, uma alternativa é a redução do tempo de 

manutenção dos processos, classificada como uma das áreas da confiabilidade 
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(RAUSAND & HOYLAND, 2003). Leemis (1995) define confiabilidade como “a 

probabilidade de um item desempenhar adequadamente seu propósito especificado, por 

um determinado período de tempo e sob condições ambientais predeterminadas”. Desse 

modo, diminuir o tempo de quebras e setup gera um aumento na confiabilidade do 

processo. Por tratar-se de um processo semi-contínuo, a fabricação de filmes de BOPP 

pode ser enquadrada perfeitamente à definição de confiabilidade, logo, incrementando a 

confiabilidade desse processo, haverá ganhos como, redução de custo e melhor 

aproveitamento de insumos. 

 A confiabilidade é um atributo desejado para qualquer produto, serviço ou 

processo, porém seu conceito não é trivial. A percepção de um cliente final referente à 

confiabilidade de um produto, por exemplo, está muito próxima da percepção de 

qualidade, porém existem diferenças significativas entre estes conceitos. Uma 

diferenciação imediata entre os dois conceitos envolve a incorporação da passagem do 

tempo. A confiabilidade analisa o comportamento de um produto, serviço ou processo 

ao longo do tempo, logo, os níveis de exigência passam a ser relevantes. Itens de alta 

confiabilidade certamente apresentarão alta qualidade, o contrário não pode ser 

garantido. Inicialmente, o estudo da confiabilidade desenvolveu-se para análise de 

riscos associados à construção e operação de usinas nucleares, contudo, a disciplina 

pode ser aplicada a diversas áreas, tais como: Análise de risco e segurança, qualidade, 

otimização de manutenção, proteção ambiental e projeto de produtos (FOGLIATTO e 

RIBEIRO, 2009). 

Em uma empresa de filmes plásticos, que é o objeto deste artigo, um dos 

principais problemas de confiabilidade encontra-se no tempo de manutenção ou 

recuperação de quebra das máquinas. Isso acontece porque a produção de filmes 

plásticos ocorre em um processo semi-contínuo, onde, a cada parada de máquina, a 

matéria-prima continua sendo consumida, gerando refugos e retrabalhos. A utilização de 

medidas de confiabilidade; tais como os tempos até falha, tempos de reparo, a 

disponibilidade, a função de confiabilidade, a função de risco e a função de vida 

residual média; pode ser de extrema valia para determinação do desempenho do 

processo sob diferentes condições. A comparação de uma ou mais medidas da 

confiabilidade pode demonstrar a diferença de desempenho do processo, por exemplo, 

durante a realização de dois produtos distintos, ou até mesmo, durante a produção do 

mesmo produto, porém com condições diferentes de processamento. 
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Atualmente a análise de desempenho do processo de fabricação da empresa que 

é estudada neste artigo, é realizada apenas com a utilização de métodos estatísticos 

simples e ferramentas da qualidade. A utilização das medidas da confiabilidade deve 

trazer informações diferenciadas sobre o desempenho das linhas de produção em suas 

diferentes condições. Um sistema de informação baseado em confiabilidade, 

padronizado entre os diferentes setores da empresa, poderá suportar melhor as tomadas 

de decisões futuras. 

O presente trabalho visa realizar um estudo sobre o processo produtivo da 

empresa em questão, aplicando os conceitos de confiabilidade para avaliar a 

estabilidade do processo de fabricação de filmes de polipropileno bi-orientado com a 

utilização de tecnologia plana ou Tenter. O objetivo principal é desenvolver um método 

de análise de desempenho baseado em confiabilidade de processo. Para tanto, 

concomitantemente ao desenvolvimento desse método será realizada a análise proposta, 

com a finalidade de priorizar condições ótimas de processamento. Com a enumeração 

das melhores condições de processamento será possível sugerir novos trabalhos de 

melhoria e otimização do processo produtivo, a fim de obter ganhos reais no 

desempenho do processo e da empresa como um todo. 

Este artigo está dividido em cinco seções. Após essa introdução será apresentado 

o referencial teórico, abordando basicamente os dois grandes temas deste estudo, a 

produção de filmes de polipropileno bi-orientado e o ferramental matemático e analítico 

da Confiabilidade. Em seguida serão mostrados os procedimentos metodológicos 

utilizados para realização do estudo. O artigo segue com a discussão dos resultados 

obtidos durante a aplicação do plano metodológico e é finalizado com a apresentação 

das conclusões e referências bibliográficas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Processamento de Filmes Plásticos de Polipropileno Bi-Orientado 

 

Os filmes de BOPP são películas plásticas obtidas através do processo de 

extrusão e estiramento da resina granulada de polipropileno. O polipropileno é um 

polímero obtido através do processo de polimerização do propeno, que é subproduto da 

nafta, obtida após destilação fracionada do petróleo.  A figura 1 ilustra 

esquematicamente a cadeia petroquímica (CARVALHO, 2008). 
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Figura 1 – Cadeia Petroquímica. 

 

Fonte: adaptado de Carvalho, 2008. 

 

  O processo de fabricação para obtenção do filme de BOPP é composto pelas 

seguintes etapas: extrusão, conformação, estiramento longitudinal, estiramento 

transversal, tração e tratamento superficial, e bobinamento (MIGUEL, 2003). Cada 

etapa do processo requer equipamentos específicos e que trabalhem de modo 

sincronizado. A seguir serão expostos os equipamentos e as funções de cada seção de 

uma linha de produção de filmes de BOPP que utiliza a tecnologia Tenter. 

 

2.1.1. Unidade de Extrusão 

 

Na unidade de extrusão, ocorre a fusão dos grânulos de matéria-prima, 

homogeneização e filtragem do material já fundido. Uma linha de produção de BOPP 

normalmente está equipada com uma extrusora principal e quatro coextrusoras. A 

extrusão principal dá origem à camada central do filme, enquanto as coextrusoras dão 

origem às camadas externas e intermediárias. Esta composição é fundamental para a 

obtenção de diferentes produtos em uma mesma linha de produção. (CARVALHO, 

2008) 

 

2.1.2. Unidade de Conformação 

 

Imediatamente após a extrusão está localizada a matriz de conformação. É na 

matriz onde ocorre a sobreposição dos fluxos de material oriundos das extrusoras para a 
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formação da estrutura de camadas do filme. Em seguida está localizado um rolo 

resfriado denominado como Chill Roll, este rolo tem função de resfriar a massa de 

polímero que sai da matriz na temperatura média de 250ºC. Existem dispositivos de 

sopro de ar para garantir que o material polimérico fique aderido ao Chill Roll. O filme 

aderido ao rolo é conduzido, através da rotação do rolo, até um tanque com água a 

temperatura controlada para finalização do processo de resfriamento. Após o 

resfriamento e secagem, esta chapa contínua de material, denominada Cast Film, está 

apta para seguir o processo (CARVALHO, 2008). 

 

2.1.3. Unidade de Estiramento Longitudinal 

 

Esta unidade é composta por um equipamento denominado MDO (Machine 

Direction Orienter), que é basicamente formado por um conjunto de diversos rolos, 

com diâmetros, temperaturas e funções diferentes. Inicialmente o Cast Film entra em 

contato com os rolos de pré-aquecimento. Estes rolos possuem o diâmetro em torno de 

500 mm e é neles onde o filme é aquecido até a temperatura de estiramento. A 

velocidade desses rolos é constante, existindo apenas pequenas variações com a 

finalidade de compensar a expansão térmica do filme. Seguindo o processo, o Cast Film 

entra na seção de estiramento. Nesta seção os rolos têm o diâmetro menor do que os 

anteriores e suas velocidades são diferenciadas, justamente para que ocorra o 

estiramento do material. Via de regra, o estiramento ocorre em duas etapas totalizando 

uma razão total de estiramento de 5,3 vezes. Isto é, para cada metro linear de filme que 

passa pela seção de estiramento, 5,3 metros em média, saem desta seção. Este processo 

acarreta a redução de espessura e largura do Cast Film. Finalizando, existem os rolos de 

relaxamento, que possuem a função de fixar as dimensões finais do filme e de 

minimizar tensões geradas durante o processo de estiramento. (CARVALHO, 2008) 

 

2.1.4. Unidade de Estiramento Transversal 

 

O equipamento utilizado para a realização do estiramento transversal do filme é 

o TDO (Transverse Direction Orienter). Este dispositivo trata-se basicamente de um 

forno equipado com dois sistemas de grampos instalados sobre correias de tração que 

deslizam sobre trilhos. Os grampos têm a função de segurar firmemente as bordas 

laterais do filme e conduzi-lo às diferentes zonas do TDO. Cada zona do TDO tem um 
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perfil de temperatura adequado para sua finalidade. Na zona de pré-aquecimento ocorre 

a estabilização térmica do filme até a temperatura de estiramento. Na zona de 

estiramento ocorre o afastamento dos trilhos, gerando o alongamento da película 

plástica. Os trilhos afastam-se cerca de 7 a 8 vezes a distância inicial, ou seja, a largura 

do filme passa de 1 metro para 8 metros. Após o estiramento é necessário uma zona de 

relaxamento térmico para estabilizar as dimensões do material. Finalmente há a zona de 

resfriamento do filme. Todo o perfil de temperatura no TDO é obtido através do 

aquecimento do ar externo, e o fluxo de ar dentro desse forno é realizado por diversos 

ventiladores controláveis (BRIEL, 2002). 

 

2.1.5. Unidade de Tração e Tratamento Superficial 

 

Depois de finalizadas as etapas de estiramento, uma série de operações ainda 

precisa ser cumprida para a obtenção do produto final. Todas estas operações ocorrem 

no equipamento denominado de Pull Roll. Esta unidade é composta por rolos 

puxadores, equipamentos para o corte de aparas do filme, equipamentos para medição e 

controle de espessura e aplicadores de tratamento superficial. 

O corte de aparas é necessário para que seja eliminada do produto final a área 

deformada pela pressão dos grampos do TDO durante o processo de estiramento 

transversal. Estas aparas são automaticamente direcionadas para moinhos e 

realimentadas na extrusão principal. 

A medição de espessura é realizada por um equipamento que se desloca 

transversalmente pelo filme gerando um perfil de espessura, este dispositivo funciona 

através da emissão e recepção de raios X e tem conexão direta com a abertura da matriz. 

A correção de imperfeições na espessura do filme é realizada automaticamente. 

Encerrando o processo de transformação do filme de BOPP estão localizados os 

tratadores superficiais. A superfície do filme não apresenta naturalmente um nível de 

tensão superficial suficiente para a ancoragem de tintas e adesivos. Como, basicamente, 

todo produto final servirá de substrato para aplicação desse tipo de substância, torna-se 

necessário o tratamento superficial do filme. Existem dois tipos de tratadores instalados 

nas linhas de produção de BOPP. Tratadores que utilizam a tecnologia CHAMA e 

outros que utilizam a tecnologia CORONA. Ambos agridem a superfície do material, 

gerando micro fissuras que servirão de pontos de ancoragem para aplicação de tintas e 

adesivos, contudo o processo CHAMA atua com base na exposição do material a uma 
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chama e o processo CORONA utiliza a exposição do material a um arco elétrico. 

(CARVALHO, 2008) 

 

2.1.6. Unidade de Bobinamento 

 

Esta zona consiste em um bobinador de duas posições com uma unidade de corte 

automático. Com este bobinador pode-se realizar a troca dos rolos sem interromper o 

processo de produção. Enquanto segue o processo de bobinamento numa das bobinas, a 

outra bobina pode ser retirada e substituída por um novo núcleo (CARVALHO, 2008). 

 

2.2. Produto Final e Aplicações 

 

O consumo mundial de filmes de BOPP gira em torno de 6 milhões de toneladas 

por ano, tornando-o o filme bi estirado mais consumido atualmente. Essa grande difusão 

do produto ocorre em virtude das diversas possibilidades de aplicação e de suas 

características específicas (BRIEL, 2009). Em função da orientação das cadeias 

poliméricas, os filmes de BOPP possuem propriedades de barreira, rigidez e resistência 

mecânica, muito superiores as de um filme de polipropileno não bi-orientado com 

espessura equivalente. Essas propriedades permitem sua utilização em espessuras muito 

inferiores àquelas de um filme de polipropileno não orientado, possibilitando a 

aplicações em embalagens de produtos em geral (alimentos e não alimentos), bem como 

aplicações industriais (fitas adesivas, etiquetas, plastificação). Consequentemente, essas 

propriedades e possibilidades de aplicação, tornam o filme de BOPP muito atrativo, 

tanto do ponto de vista financeiro, como de adequação técnica e mercadológica 

(MIGUEL, 2003). 

 

2.3. Confiabilidade e Manutenção 

  

Uma definição completa para a confiabilidade pode ser descrita como a 

probabilidade de um produto, serviço, ou processo realizar uma função esperada, 

durante um período de tempo determinado, em condições específicas (ELSAYED, 

1996). Sendo assim, a confiabilidade é uma probabilidade, com valores expressos entre 

0 e 1, calculada através de três parâmetros bem definidos. O primeiro parâmetro é a 

definição de um desempenho esperado, logo, quando o item deixa de apresentar o 
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desempenho esperado pode-se afirmar que ele entrou em um modo não funcional, 

caracterizado como falha. Em seguida, deve-se delimitar o período de análise, 

normalmente esse período é expresso em tempo, contudo, medidas alternativas podem 

ser adotadas como quilômetros rodados ou número de ciclos. Finalmente, é preciso 

definir as condições de avaliação do item. Nesse ponto é relevante observar que 

diferentes condições ambientais, de temperatura, de carregamento, de velocidades, entre 

outras, irão afetar a medida de confiabilidade do item estudado (FOGLIATTO e 

RIBEIRO, 2009). 

O principal objetivo de qualquer empresa, nos dias atuais, é otimizar o 

desempenho da planta produtiva, controlar e reduzir os custos de produção e aumentar 

ou pelo menos manter a lucratividade. Nesse sentido a atividade de manutenção passa a 

ter como objetivo fundamental, garantir patamares mais elevados de disponibilidade do 

sistema produtivo. Sem essa visão, os resultados da atividade de manutenção ficam 

restritos ao desempenho de cada ação, perdendo a visão global (DIAS, A., 2002). 

Sistemas reparáveis são aqueles onde, após a ocorrência de uma falha, a 

operação pode restabelecida por alguma ação, incluindo substituição de peças ou 

ajustes. Nesses sistemas, dois tipos de distribuição são considerados conjuntamente: a 

de falha e a de reparo. A primeira descreve o tempo para a ocorrência de uma falha de 

um componente, enquanto a segunda descreve o tempo que leva para efetivamente 

reparar o componente. A partir dessas duas distribuições, pode-se determinar a 

disponibilidade do sistema, ou seja, o percentual de tempo em que este se encontra 

operante (FOGLIATTO e RIBEIRO, 2009). 

  

2.4. Medidas de Confiabilidade 

 

Algumas das variáveis no estudo da confiabilidade são: o tempo médio entre 

falhas (MTBF), o tempo médio de reparo (MTTR), a função de confiabilidade R(t) e a 

disponibilidade A(t). O tempo até a falha ou tempo entre falhas, MTBF (mean time 

between failures), é definido como o “tempo transcorrido desde o momento em que a 

unidade é colocada em operação até o momento de sua primeira falha.” (FOGLIATTO e 

RIBEIRO, 2009). Esse indicador pode ser representado em função da confiabilidade por 

 

     ∫  ( )  
 

 
                                                                                   (eq. 1) 
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A função de confiabilidade R(t), também conhecida como função de 

sobrevivência, é dada pela probabilidade do componente ou sistema não falhar no 

intervalo (0,t], com t > 0. 

 

 ( )     ( )                                                                                         (eq. 2) 

 

onde F(t) é a probabilidade de falha do componente nesse intervalo acumulado de 

tempo. A F(t) é calculada a partir da integral da densidade de probabilidade de falha do 

item estudado dada por  ( ). 

 

 ( )  ∫  ( )  
 

 
                                                                                   (eq. 3) 

                         

Finalmente, a disponibilidade A(t), que, segundo a NBR-5462 (1994),é a 

capacidade de um item estar em condições de executar certa função em um dado 

instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os 

aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, 

supondo que os recursos externos requeridos estejam assegurados. O cálculo da 

disponibilidade de um sistema requer a utilização do MTTR (mean time to repair), e é 

expresso como segue (SELLITTO, 2005): 

 

 ( )  
    

         
                                                                                            (eq. 4) 

 

2.5. Processos Estocásticos 

 

Segundo Fogliatto e Ribeiro (2009), a distinção entre equipamentos que sofrem 

falhas reparáveis e equipamentos que sofrem falhas não-reparáveis é um exemplo 

adequado para a visualização da natureza de processos estocásticos. Em equipamentos 

não-reparáveis, ocorre apenas uma falha no tempo, ou seja, o tempo decorrido até a 

única falha é o fator primordial para a determinação dos parâmetros que descrevem o 

desempenho deste equipamento em relação a confiabilidade. Já em equipamentos que 

sofrem falhas reparáveis, essas falhas ocorrem ao longo do tempo de operação. 

Portanto, para que sejam definidas as medidas de confiabilidade destes sistemas, torna-
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se relevante o tempo até a primeira falha, o tempo até a segunda falha e assim por 

diante. Além disso, em casos onde o tempo de reparo, ou seja, tempo necessário para 

que o equipamento retome seu funcionamento, for importante, haverá mais um 

parâmetro a ser observado. Quando os tempos até falha forem descritos por uma 

sequência de variáveis aleatórias, pode-se definir este processo como estocásticos. 

O objeto de estudo deste trabalho é uma linha de produção de filmes de 

polipropileno bi-orientado, este equipamento alterna seu status entre operante e 

inoperante de modo aleatório ao longo do tempo. Além disso, ao acontecer uma 

mudança de status de operante para inoperante, inicia-se a contagem do tempo de 

reparo, este tempo é muito importante para o desempenho do processo e não pode ser 

desprezado. Essas características classificam o objeto de estudo como um processo 

estocástico com renovação alternante. O rompimento do filme, durante o processo de 

estiramento, será considerado como falha ao decorrer deste estudo. 

Como se percebe através da análise do referencial teórico, confiabilidade e 

disponibilidade são indicadores intimamente relacionados e podem demonstrar 

claramente o nível de desempenho de um processo. Além disso, não foram verificados 

estudos anteriores que apliquem conceitos dessa disciplina para avaliação de 

desempenho do processo produtivo de filmes de BOPP. Direcionando o ferramental 

teórico para o processo prático a ser avaliado, pode-se, de antemão, afirmar que a 

disponibilidade e os MTTRs calculados neste estudo serão indicadores do nível de 

atuação das equipes envolvidas nas atividades de retomada de produção após as 

ocorrências de rompimento de filme plástico durante o processo de estiramento, assim 

como dos procedimentos e técnicas envolvidos na realização desta tarefa. Já os 

resultados verificados para a confiabilidade e os valores de MTBF serão de grande valia 

para avaliar a estabilidade do processo e, consequentemente, o refinamento dos 

protocolos de parâmetros utilizados na configuração do processo, assim como o 

desempenho físico da linha de produção, ou seja, o funcionamento adequado de todos 

os dispositivos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Descrição do cenário 

 

A empresa estudada pertence a um grupo nacional, que atua no ramo de filmes 

plásticos de polipropileno bi-orientados (BOPP) para diversas aplicações. Ela possui 

uma fábrica localizada em Montenegro (RS), área comercial localizada em São Paulo 

(SP) e um centro de distribuição localizado em São Bernardo do Campo (SP). O grupo 

gestor dessa empresa é brasileiro e atua nos segmentos químico e petroquímico. As 

empresas do grupo produzem acrílicos, policarbonatos, filmes plásticos e monômeros. 

Como a maioria das empresas da cadeia petroquímica, ela trabalha em regime 

contínuo. Possui aproximadamente 300 funcionários que trabalham em um turno 

administrativo e quatro turnos produtivos. Cada turno produtivo, de 12 horas, processa 

em média 75 toneladas de matéria-prima e atinge uma média de 87% de eficiência do 

início ao final do processo produtivo. Isso significa que a cada 100 quilos de matéria-

prima consumida, 87 são convertidos em produto final sem retrabalhos. 

Os produtos da empresa são compostos de resina homopolímero de 

polipropileno (PP), em todas as suas camadas, e aditivos para adequação de algumas 

propriedades. Devido às etapas de estiramento pelas quais o filme passa durante o 

processo, ele recebe o nome de polipropileno bi-orientado. O BOPP destaca-se pelo seu 

aspecto visual, resultando em forte apelo mercadológico nas gôndolas de supermercado 

e demais pontos de vendas. Além disso, oferece proteção para os produtos embalados, 

como barreira a gases, oxigênio e umidade, garantindo sua integridade. Os filmes de 

BOPP produzidos pela empresa são distribuídos nas seguintes famílias: transparentes, 

metalizados, opacos e foscos. 

Os filmes transparentes são aplicados, após impressão, principalmente como 

embalagens flexíveis para alimentos secos. Podem ser utilizados também, sem 

impressão, para fechamento e vedação de embalagens de cigarros, CDs, DVDs e caixas 

de bombons, bem como, em embalagens internas de biscoitos. 

Os filmes metalizados são compostos de resinas diferenciadas e recebem uma 

cobertura muito fina de metal (alumínio), visando proporcionar maior proteção quanto à 

umidade, gases, luz, assim como aspecto cromado ao substrato. São utilizados como 

embalagens flexíveis para salgadinhos, biscoitos, barras de cereais, sopas desidratadas, 

leite em pó e rótulos. 
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Os filmes opacos ou brancos são compostos de resinas de PP e aditivos que 

proporcionam aspecto branco perolizado. São utilizados em monocamada ou laminados 

com embalagens flexíveis para chocolates, rótulos, biscoitos, sorvetes, entre outros. 

Os filmes foscos apresentam características de brilho diferenciado e toque 

aveludado. São utilizados em laminação de embalagens flexíveis para diversos produtos 

onde se busca um acabamento característico e para laminação sobre cartão, como capas 

de livros, folhetos e aplicações gráficas em geral. 

A fábrica conta com três linhas de produção de filmes plásticos. Cada linha é 

formada por equipamentos adquiridos da mesma marca, a qual fornece a linha completa 

necessária para a transformação dos insumos em produto final. Todas as três linhas 

provém do mesmo fornecedor. Tal fato reduz a variabilidade dos dados entre linhas, por 

conta da similaridade dos equipamentos. 

 

3.2. Caracterização do método de pesquisa 

 

Este artigo pode ser classificado como de natureza aplicada, pois aborda uma 

situação prática vivenciada na indústria de transformação de filmes plásticos, no caso, a 

busca por melhor aproveitamento das matérias-primas, como o homopolímero de 

polipropileno e os aditivos, que são os principais insumos empregados na fabricação. 

Por tratar-se de uma análise através da utilização de um banco de dados numérico, 

visando a otimização de processo produtivo, pode-se caracterizar o estudo como tendo 

abordagem quantitativa e objetivo exploratório. Quanto aos procedimentos o trabalho 

classifica-se como pesquisa-ação, pois os métodos e ferramentas aplicados estão 

diretamente ligados à solução de um problema real vivenciado na empresa e, além 

disso, existe o envolvimento direto dos autores com as situações apresentadas no 

decorrer do artigo e soluções propostas. 

    

3.3. Caracterização do método de trabalho 

 

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas: (i) obtenção dos dados 

necessários para a realização da análise proposta, (ii) aplicação das ferramentas da 

confiabilidade na base de dados desenvolvida, (iii) análise dos resultados obtidos e (iv) 

proposição de um método de análise de desempenho do processo com base em 
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confiabilidade. Essa última etapa pode ser definida como o objetivo principal deste 

artigo.  

 Inicialmente, é necessário definir qual o conceito de falha para o processo 

estudado. Uma linha de produção de filmes plásticos extrudados é caracterizada como 

um processo semi-contínuo, ou seja, caso não ocorram eventos aleatórios que causem a 

interrupção da produção, o mesmo seguirá seu curso de modo constante, com uma 

vazão estável. Essa vazão é uma característica de cada produto e de cada linha de 

produção. A vazão média para a linha de produção 1 é de 2300 kg/h de material, para a 

linha de produção 2 é de 3300 kg/h e para a linha 3 é de 3800 kg/h. Existem cinco 

situações operacionais que definem o status de qualquer linha de produção de filmes 

plásticos, são elas: 

PARADA: quando uma linha de produção está parada não existe produção, a 

vazão é nula, tampouco há consumo de matérias-primas. Essa situação ocorre quando é 

necessária alguma intervenção de manutenção ou ajuste específico de processo 

produtivo. 

EM FUNCIONAMENTO: uma linha de fabricação de filmes em funcionamento 

significa que a produção está ocorrendo de modo aceitável, dentro de todos os requisitos 

de qualidade especificados e a uma vazão constante. Existe consumo de matérias-primas 

e transformação integral da mesma em produto final. 

Nesses dois status não existe a geração de resíduo, ou seja, o aproveitamento dos 

materiais é máximo. Contudo, existem momentos onde ocorre o consumo de matérias-

primas, porém sem a produção de filmes, esses status são problemas a serem resolvidos 

na indústria de filmes, são eles: 

PARTIDA: trata-se da mudança entre a situação de parada e o status em 

funcionamento. É uma sequência de operações necessárias para a retomada do processo 

produtivo. Vai desde o acionamento das extrusoras, passando pela inserção do filme nos 

diversos equipamentos da linha, até a estabilização do processo, dos parâmetros e dos 

requisitos de qualidade. 

TRANSIÇÃO: é o momento onde ocorre a alteração do tipo de material que está 

sendo produzido. Nesta situação, toda a matéria-prima consumida é desprezada, isto é, 

não é considerada como produto bom, necessitando passar por um processo de 

reciclagem para ser reaproveitada. Esse tipo de evento é planejado e inerente ao 

processo. 
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QUEBRA: nesta situação ocorre o rompimento do filme plástico durante o 

processo de estiramento transversal. Faz-se necessário uma sequência de tarefas para 

que ocorra a retomada do processo produtivo normal, contudo, não compensa parar o 

equipamento toda vez que ocorre este tipo de evento, logo, existe consumo de matéria-

prima, mas não há produção de filme. Este evento é aleatório e não planejado, além 

disso, ele representa alguma disfunção na matéria-prima utilizada, nos parâmetros de 

processo ou no próprio equipamento. 

Atualmente, um importante desafio das empresas de filmes extrudados é a 

otimização da relação entre matéria-prima consumida e produto final. A geração de 

resíduos durante o processo de transformação representa um diferencial competitivo 

entre as empresas do ramo. Com base nesse cenário e nas características dos status 

produtivos das linhas de produção de filmes, é importante realizar melhorias no 

processo e, se possível, eliminar os momentos de geração de resíduos. Para tanto, é 

necessário o estudo e a determinação das características de cada evento. Pelo caráter 

aleatório, e por ser atualmente a maior causa de geração de resíduos na empresa 

estudada, este trabalho considera como falha os momentos em que as linhas de 

produção apresentam o status de QUEBRA; e como funcionamento normal, todos os 

demais status, exceto o modo de PARADA. 

Para apoiar a análise, foi utilizado o software ProConf, que é um programa 

computacional projetado para o ajuste de distribuições de tempos de falha através do 

uso de métodos analíticos e métodos gráficos. Esse software permite analisar tanto 

amostras completas como amostras truncadas (com censura), fornecendo estimativas 

dos parâmetros da distribuição e seus respectivos intervalos de confiança, com cálculos 

do tempo médio até a falha (MTTF), taxa de risco e confiabilidade para determinado 

tempo (FRITSCH e RIBEIRO, 1998). 

A principal característica desse método reside na relativa simplicidade de análise 

de dados. Não há muita complexidade matemática ao se lidar com poucos indicadores 

como tempo de reparo e tempo em funcionamento. A partir da análise dos indicadores 

citados, serão obtidas as medidas da confiabilidade para as diferentes famílias de 

produtos, levando-se em consideração o pacote de parâmetros utilizados. Este pacote de 

parâmetros está definido em um protocolo operacional e muda conforme a velocidade 

utilizada na linha durante o processamento de cada produto.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Obtenção dos dados 

 

A etapa de obtenção dos dados é o ponto de partida para a construção de um 

sistema de medição de desempenho com base em critérios de confiabilidade. A empresa 

estudada conta com um banco de dados atualizado em tempo real, com todos os 

acontecimentos relevantes das linhas de produção. Os valores de tempo de quebra e 

tempo em funcionamento são retirados do próprio sistema de informação da fábrica. Os 

dados devem ser submetidos a alguns ajustes, para que possam retornar as informações 

relevantes ao estudo.  

Os eventos ocorridos nas linhas de produção são registrados em planilhas 

eletrônicas que contêm todas as informações necessárias para o cálculo dos indicadores. 

O registro destas informações é efetuado pelos próprios operadores de produção, 

cabendo ao analista a função de realizar apenas o tratamento dos dados brutos. Cada 

troca de status do equipamento gera uma inserção de dados no sistema, extraindo-se 

informações como: tipo de produto (filme), velocidade (pacote de parâmetros), 

quantidade produzida, horários de início e horários de término de todos os status, é 

possível realizar o cálculo dos indicadores de confiabilidade necessários para 

estruturação de um método de análise do desempenho do processo. A tabela 1 mostra 

um exemplo de planilha eletrônica que pode ser utilizada para monitoramento do 

processo. 
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Tabela 1 – Planilha de monitoramento de processo. 

 

Fonte: autoria própria, 2014. 

 

Nas colunas da Tabela 1 estão dispostas todas as variáveis de monitoramento 

necessárias para o estudo. Além disso, cada linha representa um acontecimento ao longo 

do tempo. Na coluna “EVENTO”, estão descritos os status da linha de produção. O 

evento prime significa que a linha está em funcionamento e sem falhas. A mudança do 

evento prime para outro evento prime significa que houve término de um lote de 

produção e início de outro, sem geração de descontinuidades no processo. O evento 

Quebra indica que houve uma falha no equipamento em estudo. O evento Scrap indica 

um período onde o equipamento estaria em regime de produção não fosse por uma nova 

falha em um curto espaço de tempo. Nessa mesma planilha eletrônica são inseridas 

informações referentes à identificação, peso e metragem do lote.  

Devido a grande diversidade de filmes produzidos, e como forma de 

simplificação, pode-se determinar um método de priorização para definição de quais 

filmes serão analisados. Neste estudo o critério de priorização é a quantidade produzida 

no período analisado, este critério maximiza o impacto de possíveis melhorias aplicadas 

com base nestas informações. A tabela 2 mostra um ranking de filmes por quantidade 

produzida em cada linha de transformação. 

 

 

 

INICIO FIM DURAÇÃO FILME VELOC. EVENTO MILLROLL PESO METRAGEM

6:00 7:28 1:28:00 20TSYEP251 310 PRIME J34241 5286 41129

7:28 9:42 2:14:00 20TSY32 310 PRIME J34242 5268 40771

9:42 11:54 2:12:00 20TSY32 310 PRIME J34243 5266 40597

11:54 12:25 0:31:00 20TSY32 310 PRIME J34244 1188 9332

12:25 12:38 0:13:00 20TSY32 310 QUEBRA - TDO

12:38 14:51 2:13:00 20TSY32 310 PRIME J34245 5280 40698

14:51 17:05 2:14:00 20TSY32 310 PRIME J34246 5246 40996

17:05 19:19 2:14:00 20TSY32 310 PRIME J34247 5216 41145

19:19 21:33 2:14:00 20TSY32 310 PRIME J34248 5226 41355

21:33 22:49 1:16:00 20TSY32 310 PRIME J34249 2886 22780

22:49 22:58 0:09:00 17TSY32 310 TRANSIÇÃO

22:58 0:23 1:25:00 17TSY32 310 PRIME J34250 2864 26224

0:23 0:31 0:08:00 17TSY32 310 QUEBRA - TDO

0:31 0:33 0:02:00 17TSY32 310 SCRAP

0:33 0:43 0:10:00 17TSY32 310 QUEBRA - TDO

0:43 2:07 1:24:00 17TSY32 310 PRIME J34251 2842 25690

2:07 2:13 0:06:00 17TSY32 310 QUEBRA - TDO

2:13 4:47 2:34:00 17TSY32 310 PRIME J34252 5244 47356

4:47 5:59 1:12:00 17TSY32 310 PRIME J34253

  EM PRODUÇÃO
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Tabela 2 – Ranking de filmes por quantidade produzida. 

 

Fonte: autoria própria, 2014. 

 

Baseado nos valores expostos na tabela 2, este estudo apresenta e discute a 

aplicação do método proposto ao filme 20TSB12 da linha 3. 

 

4.2. Aplicação das ferramentas da confiabilidade e análise dos resultados obtidos 

 

 Após a formatação de uma base de dados adequada e da priorização dos filmes a 

partir de um critério relevante, pode-se iniciar a aplicação do ferramental próprio do 

estudo da Confiabilidade. Os indicadores escolhidos para análise foram o MTBF, o 

MTTR e a disponibilidade. Os resultados medidos são apresentados e discutidos a fim 

de se avaliar as melhores condições de processamento para o filme escolhido, porém, 

em uma análise mais ampla pode-se comparar o desempenho de diferentes filmes, em 

diferentes condições de processamento e em diferentes linhas de produção. 

 Inicialmente são apresentados na tabela 3 os resultados de MTBF, MTTR e 

disponibilidade para diferentes condições de processamento do filme 20TSB12 na linha 

de produção número 3. 

 

Tabela 3 – Resultados para o 20TSB12 L#3. 

 

 Fonte: autoria própria, 2014. 

 

FILME QTDD (ton) % FILME QTDD (ton) % FILME QTDD (ton) %

20TSY32 1266,7 34,4% 22TBPHGS32 588,8 15,0% 20TSB12 976,4 18,1%

17TSY32 665,2 18,1% 26TBP32 512,3 13,1% 30TSY32 656,4 12,2%

20TFC30 614,4 16,7% 20TSY32 415,1 10,6% 17TSB12 649,4 12,0%

25TFC30 380,0 10,3% 20TBPHGS32 414,5 10,6% 20TSY32 591,1 11,0%

25TSY32 105,0 2,9% 30TSY32 335,8 8,6% 20TFA02 384,0 7,1%

20TMA12 101,7 2,8% 25TSY32 286,7 7,3% 25TFA02 284,9 5,3%

30TFC30 77,7 2,1% 22TBPHGS33 149,0 3,8% 20TPY02 250,4 4,6%

18TSY32 73,6 2,0% 47TSYL8232 148,1 3,8% 25TSY32 232,9 4,3%

OUTROS 392,8 10,7% OUTROS 1071,0 27,3% OUTROS 1364,2 25,3%

TOTAL 3677,2 100,0% TOTAL 3921,3 100,0% TOTAL 5389,8 100,0%

LINHA 1 LINHA 2 LINHA 3

CONDIÇÃO MTBF (min.) MTTR (min.) DISPONIBILIDADE

380 m/min. 158,13 15,40 91,13%

420 m/min. 178,00 15,42 92,03%

430 m/min. 154,92 17,72 89,74%

440 m/min. 118,50 18,50 86,50%
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Analisando os resultados obtidos nota-se que o comportamento do processo 

varia consideravelmente em cada condição apresentada. Para cada velocidade de linha, 

é utilizado um conjunto específico de mais de cem parâmetros de controle como 

temperaturas em diversos pontos do equipamento, velocidades de rolos, pressões e 

razões de estiramento.  

Utilizando uma abordagem simplista, pode-se chegar à conclusão equivocada 

que a melhor condição de processamento é a que utiliza maior velocidade, pois renderá 

uma maior produtividade, contudo, através da abordagem com base nas medidas de 

confiabilidade chega-se a outra conclusão. É possível notar que a condição utilizada 

com a linha de produção a 420 m/min. resulta em MTBF e disponibilidade maiores. Isso 

significa maior estabilidade do processo, ou seja, melhor aproveitamento dos insumos 

empregados na produção, além disso, pode-se constatar também que nesta condição 

existe um refinamento dos protocolos de parâmetros de processo, o que leva ao melhor 

desempenho físico da linha de produção, em outras palavras, o funcionamento ótimo de 

todos os dispositivos.  

 

4.3. Método de avaliação de desempenho com base em confiabilidade 

 

 Na atual conjuntura do mercado de filmes de BOPP, onde a tecnologia básica já 

está difundida entre todos os principais players, a principal diferenciação competitiva 

está na forma de gestão e avaliação do sistema organizacional como um todo. Contudo, 

um dos pontos mais importantes é o desempenho técnico do processo produtivo. Os 

métodos aplicados na avaliação e melhoria do processo produtivo podem ser 

determinantes para o resultado final da empresa. 

 O exemplo de análise demonstrado anteriormente para um produto em uma linha 

de produção pode ser ampliado para todo o portfólio de produtos e linhas gerando dados 

abrangentes, além disso, o uso de melhores ferramentas de tecnologia da informação 

podem gerar indicadores de modo mais rápido, tornando a ferramenta mais ágil e 

liberando a mão de obra especializada para atuação técnica com foco direcionado na 

otimização de parâmetros. 

A Tabela 4 apresenta a condição ótima, definida através do método proposto 

neste artigo, para os principais filmes processados na linha 3. 
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Tabela 4 – Condição ótima para os principais filmes da L#3. 

 

Fonte: autoria própria, 2014 

 

É possível notar que o método também viabiliza a comparação entre o 

desempenho de filmes diferentes através do indicador de disponibilidade. O cálculo de 

indicadores atualmente estabelecidos leva em consideração o output da linha de 

produção, que é um produto de fatores como velocidade e vazão. Já a disponibilidade, 

por utilizar a razão entre tempos, permite uma leitura de desempenho independente de 

fatores que são específicos para cada filme produzido. Essa peculiaridade permite uma 

visão mais precisa do desempenho dos produtos através do processo produtivo, trazendo 

à tona possíveis melhorias que podem ser difundidas para os diversos conjuntos de 

parâmetros já existentes, além de nortear os esforços de otimização. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A motivação para realização deste trabalho foi a observação de uma lacuna nos 

métodos de avaliação de desempenho e análise de falhas do processo de fabricação de 

filmes plásticos de BOPP. O objetivo foi o desenvolvimento de um método de análise 

de desempenho baseado na confiabilidade do processo. Para tanto, simultaneamente ao 

desenvolvimento desse método, foi necessário a realização parcial da análise proposta. 

Esta breve aplicação do método, mesmo que de modo limitado, através de uma 

priorização, foi capaz de demonstrar a diferença de desempenho através da utilização de 

condições ótimas de processamento. 

O trabalho foi desenvolvido sob a base teórica do processamento de BOPP e dos 

conceitos e medidas da Confiabilidade. O método proposto pode ser tomado como guia 

para a replicação da análise em outras organizações. As etapas cumpridas foram as 

seguintes: (i) obtenção dos dados de falha e reparo necessários para a realização da 

análise, (ii) aplicação das ferramentas da confiabilidade na base de dados desenvolvida, 

(iii) análise dos resultados obtidos e (iv) proposição de um método de análise de 

desempenho do processo com base em confiabilidade. 

FILME CONDIÇÃO MTBF (min.) MTTR (min.) DISPONIBILIDADE

30TSY32 300 m/min. 371,40 44,40 89,32%

17TSB12 430 m/min. 186,78 39,93 82,39%

20TSY32 430 m/min. 215,12 56,06 79,33%

20TFA02 450 m/min. 218,25 44,40 83,10%
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Após a realização das etapas planejadas foi possível observar que o método 

atendeu a expectativa de, através de uma abordagem diferenciada, trazer novas 

informações, anteriormente não exploradas pelos métodos atualmente utilizados para 

verificação do desempenho desse tipo de processo. Além disso, a interpretação correta 

de cada indicador pode orientar a priorização dos esforços de melhoria. Desta forma, 

ações para redução do MTTR devem buscar melhorias relacionadas à atuação das 

equipes, padrões operacionais e técnicas envolvidas na realização de tarefas rotineiras. 

De modo complementar, ações relacionadas a melhorias no MTBF devem levar em 

consideração a estabilidade do processo, fortemente relacionada ao refinamento dos 

protocolos de parâmetros utilizados e ao funcionamento adequado de todo o hardware. 

Melhorias no MTTR e no MTBF conduzem a maior disponibilidade dos equipamentos, 

o que implica em importante ganho financeiro no processo em estudo. 

Finalmente, cabe ressaltar que esse estudo pode servir como referência e 

motivação para diversos outros trabalhos focados em melhorias técnicas do processo de 

produção de BOPP, que é de extrema importância para o resultado geral das 

organizações que se propõem a explorá-lo. 
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